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Una modificació de pressupost incorpora més d’un milió d’euros en inversions

En sessió celebrada dimecres 7 d’abril, el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat una modifi-
cació de pressupost que ascendeix a 1.316.892€, 
dels quals 1.089.000 corresponen a inversions 
reals. La modificació es va aprovar amb els vots 
favorables d’ApO i de la regidora no adscrita, Mar-
ta Mestre; l’abstenció d’Obrim Olèrdola i d’ERC, 
mentre que Junts per Olèrdola hi votava en contra.

Entre les inversions que incorpora la modificació 
el govern municipal va destacar els 169.000€ que 
es destinen al canvi massiu de comptadors d’ai-
gua per passar a la telegestió, els 244.000€ per 
a la reforma urbanística del carrer Manel Crespo 
de Sant Pere Molanta o els 279.000€ per al camí 
de vianants del cementiri al Celler Cooperatiu de 
Moja. També es preveu completar la millora dels 

El ple també aprova la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació i promoció d’habitatges destinats 
a lloguer assequible

parcs infantils del municipi i implementar una campanya de foment del porta 
a porta i d’adquisició de material vinculat a la gestió de residus.

Marta Mestre agraïa les explicacions donades pel govern i manifestava el 
seu vot favorable a la modificació. 

Joan López, regidor d’Obrim Olèrdola, assenyalava que amb la modificació 
es podien entreveure les accions que planificava fer el govern aquest any i 
expressava que s’abstenia en no haver participat en la modificació.

La regidora de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, entenia que el go-
vern no aclaria masses qüestions que s’havien plantejat per part dels grups 
i posava en dubte que les obres planificades estiguin fetes en acabar l’any. 
Villanueva també expressava que votaven en contra perquè no havien parti-
cipat en l’elaboració de la modificació. 

La portaveu d’ERC,Fina Mascaró, feia notar que era ja la sisena modificació 
del pressupost del 2021, suposant aquesta gairebé el 30% del pressupost 
inicial. Des d’ERC es va assenyalar que projectes ara inclosos, com les sub-
vencions directes a empreses, ja ho havia proposat el seu grup. En referència 
al camí del Sindicat al cementiri de Moja, Mascaró anunciava que no vota-
ven en contra perquè hi havia una partida molt important en la línia d’unir 
els nuclis amb itineraris a peu. 

A preguntes dels grups, el govern va explicar que es preveia la instal·lació 
d’una desena de radars educatius en les entrades de nuclis i polígons i en 
vies on s’havia detectat que es circulava amb excés de velocitat. També s’ex-
posava que s’intentarà instal·lar aparells de calistènia a tots els nuclis i que 
les subvencions a empreses eren una demanda que el teixit empresarial ha-
via traslladat directament a l’Ajuntament en els contactes que es mantenen.

Obres de reparació dels camins municipals

Per unanimitat, en el ple es va aprovar la ratificació del contracte de les obres 
de reparació del paviment asfàltic i de senyalització al municipi. Juanma 
Samblás, regidor d’urbanisme, qualificava el contracte “d’històric” i recorda-
va que les obres han de comportar la reparació de l’eix Rossend Montané, 
des de la masia Mas Granell fins a Sant Pere Molanta. Les actuacions in-
clouran el tram de l’entrada a Sant Miquel, l’accés al barri Rectoria i arranja-
ments al polígon de Sant Pere Molanta.

Igualment per unanimitat es va acordar el conveni que regula la gestió del 
Consell Comarcal del projecte “Talent en la cadena de valor alimentària”, 
destinat a impulsar a la comarca actuacions per reactivar l’economia i que 
compta amb un pressupost al conjunt de l’Alt Penedès de 400.000€.

Foment del lloguer assequible

Amb els vots favorables d’ApO, de Junts per Olèrdola i de la regidora no ads-
crita, Marta Mestre; i l’abstenció d’ERC i Obrim Olèrdola, es van aprovar les 

bases d’ajuts a la rehabilitació i promoció d’habitatges destinats a lloguer 
assequible per a joves.

L’alcalde, Lucas Ramírez, recordava que la convocatòria parteix d’un Pla 
d’Habitatge elaborat amb el suport de la Diputació, on es feia constar que 
molts joves d’Olèrdola no podien quedar-se a viure al municipi per man-
ca d’oferta d’habitatge assequible. Ramírez resumia que la convocatòria 
contempla tres línies d’ajuts. Una per a la rehabilitació d’habitatges que es 
destinin a lloguer assequible. Una segona línia per subvencionar la docu-
mentació requerida, com el certificat de primera ocupació. I una tercera per 
a habitatges que no necessitin rehabilitació però es destinin al mercat de llo-
guer assequible. L’alcalde expressava el seu desig  que hi haguessin “forces 
propietaris que hi participin i que així se’n puguin beneficiar molts joves”. 

Marta Mestre considerava que la convocatòria podria ser una bona opció 
en la línia d’aconseguir que els joves no marxin del municipi. Joan López 
destacava que era una necessitat objectiva fer front a la problemàtica. Re-
coneixia que s’havien incorporat alguns punts proposats per l’oposició, però 
no hi havia hagut consens en introduir criteris de renda a l’hora d’accedir 
als habitatges. 

Mari Carme Villanueva posava aquestes bases com a exemple de treball 
conjunt i incidia en la necessitat de posar eines perquè “els joves del mu-
nicipi es quedin al municipi”. Des d’ERC s’indicava que no es veien “gens 
clars” alguns punts, com per exemple si seria atractiu pels propietaris que 
no necessitin rehabilitar el seu habitatge els 250€ de subvenció previstos 
al mes, limitats a un any. O què passaria en supòsits d’impagament del 
llogater o com s’articularia el cobrament de la subvenció per rehabilitació si 
l’habitatge s’acaba llogant en un any diferent al de les obres. Fina Mascaró 
també entenia que no regular l’accés al lloguer assequible en funció de la 
renda “és injust”. ERC s’abstenia fent notar que el seu vot no impedia que 
tirés endavant la convocatòria.  

L’alcalde, Lucas Ramírez, assenyalava que algunes preguntes eren de proce-
diment administratiu i s’haguessin pogut resoldre tècnicament en la Comis-
sió Informativa prèvia al ple. També es recordava que hi ha la seguretat que 
dona estar vinculats al servei d’habitatge del Consell Comarcal.

En el ple s’acordava per unanimitat l’aprovació definitiva del projecte de 
passeig de vianants entre el Celler Cooperatiu i el cementiri de Moja, amb la 
relació detallada de béns i drets a expropiar.

Romanent

En el ple es va donar compte de la liquidació del pressupost de 2020. Tal i 
com destacava l’alcalde, Lucas Ramírez, el romanent líquid per a despeses 
generals és de 4.519.000€.

Imatge del ple telemàtic del 7 d’abril 
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La neteja viària es millora amb maquinària d’última generació

L’empresa adjudicatària del nou contracte del servei de neteja viària a 
Olèrdola, FCC, ha presentat la renovada maquinària i l’equip de treballa-
dors que es dediquen al municipi a mantenir neta la via pública. El nou 
contracte, en vigor des del passat mes d’octubre, integra tant la neteja 
mecànica com la manual en una única empresa i ha suposat que al mu-
nicipi s’estrenés maquinària d’última generació. Joan Pujadó, cap de pro-
ducció de FCC, destacava que amb el nou contracte el municipi disposa 
d’una nova màquina escombradora d’alta velocitat que permet una mo-
bilitat molt més elevada, de fins a 80 quiloòmetres per hora, la qual cosa 
comporta reduir en temps invertit en desplaçaments i millorar la neteja. 
Entre els mecanismes que conté aquesta escombradora hi ha un sistema 
de braços articulats molt versàtil per netejar laterals de carretera i el reforç 
del sistema de neteja d’aigua, així com un dispositiu d’aspiració de gran 
potència que evita l’embussament d’envornals. Un altre vehicle nou està 
dedicat a l’equip de neteja manual, incorporant equips d’aigua a pressió 
i tot l’equipament necessari per a fer aquesta actuació manual al carrer.

Que un únic contracte integri la neteja mecànica i la manual “facilita la 
comunicació” entre l’Ajuntament i l’empresa, segons indica Pujadó. Un 

aspecte que també s’incorpora en el nou contracte és que els treballa-
dors del servei comuniquen a l’Ajuntament incidències detectades a la 
via pública, encara que no siguin estrictament de l’àmbit de la neteja 
viària. Això fa que els treballadors del servei actuïn com si fossin “ins-
pectors de via pública”.

El regidor de paisatge urbà de l’Ajuntament d’Olèrdola, Juanma Sam-
blás, inseria aquest nou contracte de neteja viària en la política de mi-
llora de serveis que aplica l’Ajuntament d’Olèrdola. Samblás destacava 
que amb el nou contracte “es resolen dèficits detectats en la neteja 
viària a Olèrdola”.

La major freqüència de pas en els serveis de neteja arreu del municipi 
i les substancials millores tècniques introduïdes fan que “ja es noti la 
millora del servei”, tal i com assenyala Juanma Samblás.

Els serveis al municipi s’organitzen de dilluns a dissabte, amb la dedi-
cació de quatre treballadors que l’empresa té assignats a Olèrdola. El 
contracte va ser adjudicat amb una durada de quatre anys, per un valor 
anual de prop de 253.000€€.

Aquest any no hi haurà Trobada d’Olèrdola
La regidora de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Anna Boada, ha confirmat que aquest 2021 no hi 
haurà Trobada d’Olèrdola. La Trobada se celebra al 
conjunt monumental d’Olèrdola el cap de setmana 
anterior al dilluns de la segona Pasqua i és considera-
da, des de la seva fundació, la festa de tot el municipi. 
La decisió de suspendre la Trobada s’ha tractat  en el 
Consell Consultiu de Cultura, l’òrgan de participació 
que integra a entitats culturals del municipi i que as-
sumeix tasques de coordinació de la Trobada.

Aquest any la Trobada s’hagués celebrat el cap de 
setmana del 22 i 23 de maig. Recordem que la Tro-
bada d’Olèrdola de l’any 2020, a causa de la COVID, 
també es va haver de suspendre. Des de l’Ajunta-
ment es confia que el 2022 es pugui celebrar amb 
el lluïment que es mereix la 40a edició de la Trobada 
del municipi.
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GRUP  MUN IC I PA L  JUNTS  P ER  O LÈRDOLA

Increment de 
pressupost
En la darrera sessió 
de ple, celebrada el 7 
d’abril, es va aprovar la 

incorporació de romanent al pressu-
post municipal d’enguany. Aquest és 
un tràmit normal que es fa un cop se 
sap amb prou deteniment el pressu-
post de cadascun dels projectes que, 
de manera realista, s’han d’encarar 
durant aquest any. D’aquesta manera, 
reservem i utilitzem únicament l’im-
port que necessitem sense compro-
metre innecessàriament la resta de 
romanent. Així, amb una gestió acu-
rada de la tresoreria, assegurem uns 
comptes sanejats que ens permeten 

no haver de recórrer a finançament 
extern i endeutar-nos.
Gràcies a aquesta incorporació, de 
més d’1,3 MEUR, es podran dur a 
terme projectes com la reurbanitza-
ció del carrer Mossèn Manuel Cres-
po, la millora de la xarxa d’aigua, la 
dotació de nou mobiliari als parcs i a 
equipaments municipals, el camí de 
vianants des del nucli de Moja fins al 
seu cementiri, la millora dels aparells 
tècnics de Canal20 Ràdio Olèrdola, 
entre d’altres.

Incivisme
D’un temps ençà estem veient amb 
preocupació un seguit d’actes incívics 

que ens afecten a tots i que malmeten 
el nostre entorn. Fa ben pocs dies el 
col·lectiu Penedès Verd, en col·labo-
ració amb l’ADF Rossend Montané, 
l’ADF La Carrerada i el Centre Ex-
cursionista Penedès –a tots i totes el 
nostre agraïment i reconeixement!-, 
organitzava una activitat de neteja 
de la Muntanyeta, on es van recollir 
objectes de tota mena i dimensions 
com sofàs, elements sanitaris o altres 
que el que fan és malmetre el nos-
tre estimat entorn i, més sorprenent 
encara, quan a pocs metres hi ha la 
deixalleria on es poden dipositar tots 
aquests residus de manera correcta i 
gratuïta! Així mateix, des de l’Ajunta-
ment hem anat detectant abocaments 

en els contenidors de rebuig dels dife-
rents nuclis de restes o residus que no 
corresponen. 
Com podem llençar caixes de cartró o 
vidres al rebuig, tenint els contenidors 
específics just al costat? O fins i tot 
restes de poda, branques o mobles de 
cuina i electrodomèstics, quan dispo-
sem d’un servei de recollida a domici-
li, freqüent i també gratuït. L’incivisme 
d’aquests pocs l’acabem pagant entre 
tots, i no només econòmicament! El 
medi ambient és cosa de tots i és un 
clam que si no ho vetllem deixarem 
una mala herència a les nostres gene-
racions futures. 
El futur és a les nostres mans!

Benvolguts olerdolencs i 
olerdolenques

1.250 euros de romanent per ha-
bitant
Com ja va sent costum l’últim exercici 
s’ha tancat amb un romanent de tre-
soreria descomunal, concretament 4,5 
milions d’euros, pràcticament el pressu-
post de tot un any que suposa una mit-
jana de 1.250 euros per habitant.

L’explicació d’ApO sempre és la matei-
xa, que aquests diners que tenim als 
bancs són el resultat de la seva bona 
gestió. Tot el contrari, aquest romanent 
són diners que s’han recaptat dels ve-

ïns i que no s’han gastat per la nul·la 
gestió de l’equip de govern. No es 
gasten perquè no es fa res i perquè qui 
dia passa any empeny. Mentrestant, es 
retalla en partides com la dels vigilants, 
per posar només un exemple.

Si més no, però, s’albira un venturós 
2022 i un bon inici del 2023 pel que fa 
a inauguracions. Que cadascú en tregui 
les seves conclusions.

Foment del lloguer assequible
S’han aprovat unes bases per fomentar 
el lloguer assequible pels joves del mu-
nicipi. En principi ens sembla una molt 
bona iniciativa, però creiem que les 
bases del projecte són manifestament 

millorables. Hem fet aportacions a les 
bases però no s’han recollit totes ni 
de bon tros. Per exemple, no està clar 
què passa en el supòsit d’impagament 
del lloguer o com s’articularia el cobra-
ment de la subvenció per rehabilitació 
si l’habitatge s’acaba llogant en un any 
diferent al de les obres. Tampoc veiem 
clar que els ajuts no tinguin en compte 
la renda dels llogaters.

Cal ser autoritari per governar?
Un altre Ple on el Senyor Alcalde va 
perdre les formes amb el seu to autori-
tari i prepotent. Li volem recordar que 
tenir la majoria no li dona dret a tractar 
com ho fa a l’oposició, concretament a 

les portaveus dels dos grups que sem-
bla que el posen nerviós quan li fem 
evident observacions i explicacions que 
no li agraden.

Trobada Penedès Verd

Volem agrair la iniciativa de Penedès 
Verd, que amb la col·laboració de les 
ADF Rossend Montané i La Carrerada 
i del Centre Excursionista del Penedès 
el passat 11 d’abril van recollir 23 sacs 
de brutícia a la finca de la Muntanyeta. 

És esfereïdor veure fins on arriba el poc 
civisme d’alguns que no saben anar a 
la muntanya sense deixar la seva firma 
en forma de brutícia.

Junts per Olèrdola desit-
gem que estigueu bé i que 
entre tots/es anem supe-
rant amb força i ànims tot 

el que ha anat i està succeint al llarg 
d’aquest any de pandèmia. Continuem 
lluitant.
Un cop vist recentment un any més el 
tancament del romanent de tresoreria 
(estalvis dels quals disposa l’Ajuntament 
d’Olèrdola), ens ha fet saber l’equip de 
govern que tenim 4,5 milions d’euros 

per poder invertir, els quals estan dipo-
sitats (aturats) a entitats financeres o 
bancs, per tant passarem a pagar unes 
comissions força importants per te-
nir-los parats. Pensem que amb aquests 
diners es podrien anar realitzant les di-
ferents propostes fetes en el programa 
presentat per l’equip de govern: locals 
per als nostres joves, parcs de Cal·listè-
nia, zones esportives arreglades, facilitar 
les gestions a les entitats, ajudar a les 
urbanitzacions per recepcionar-les...

Per què aquests diners no es mobilit-
zen regularment? Serà perquè el nostre 
equip de govern no manté un ritme de 
treball constant?
També volem fer esmena al tema del 
projecte de plaques fotovoltaiques que 
la Generalitat vol implantar en diferents 
espais d’Olèrdola. Farem seguiment per 
a que realment no ubiquin aquestes pla-
ques en el nostre municipi, ja que Olèr-
dola perdria sòl agrícola i l’encant privi-
legiat que tenim envoltats d’una natura 

penedesenca. No deixant a banda la 
importància de recórrer i utilitzar les 
energies renovables el màxim possible. 
En aquest cas començar amb altres mit-
jans més adients en aquests moments, 
com poden ser els sostres solars.
Aprofitem aquest espai per dirigir-nos a 
tots/es vosaltres i fer-vos saber que la 
nostra única intenció és i serà treballar 
amb constància per Olèrdola.
Una abraçada.

GRUP  MUN IC I PA L  ERC

Benvolguts veïns i 
veïnes,

En primer lloc hem 
d’explicar-vos el canvi del nom del grup 
polític municipal. L’agrupació local de 
PSC, en no sentir-se representats pel 
nostre portaveu, va decidir legítimament 
continuar el seu projecte en solitari, de 
la mateixa manera que els integrants 
d’aquest grup polític municipal han 
decidit legítimament continuar amb el 
projecte municipal iniciat ara fa quasi 
dos anys.

En clau municipal i respecte l’anterior 
ple celebrat, estem obligats a lamen-
tar que a resposta del nostre oferiment 
per treballar en el nou plec de condici-
ons per l’adjudicació del Local Nou de 
Moja se’ns respongui que ara no és un 
bon moment per intentar l’adjudicació 
d’aquest equipament degut a la pandè-
mia que patim, alhora que en la modifi-
cació de pressupost d’aquest mateix ple 
es preveu suplir les carències detectades 
en un informe de la Diputació. Nosaltres 
pensem que la dotació d’aquesta parti-

da és en previsió de treure aquest equi-
pament a concurs tan bon punt pugui 
ser viable, d’aquí el nostre oferiment. 
Objectivament parlant és necessari que 
el Local Nou sigui viable econòmica-
ment per als nous concessionaris i apor-
ti la vida que necessita el municipi, en 
aquest cas Moja.

També hem de lamentar la no resposta 
a la nostra petició de millorar l’acces-
sibilitat de Daltmar. Sabem que és un 
tema complex per l’orografia del terreny 
i en conseqüència el pressupost neces-

sari, però objectivament parlant és una 
carència històrica del municipi que no 
podem passar per alt.

Volem donar les gràcies a Penedès Verd, 
el Centre Excursionista del Penedès i a 
les ADF la Carrerada i Rossend Mon-
tané d’Olèrdola per la seva recollida 
de deixalles a la Muntanyeta el passat 
11 d’abril. No entenem com hi ha qui 
llenci un sofà (per exemple) tenint la 
deixalleria al costat que obre fins i tot 
els dissabtes a la tarda.

GRUP  MUN IC I PA L  OBR IM  OLÈRDOLA

GRUP  MUN IC I PA L  APO
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Avancen a bon ritme les obres de reforma de l’edifici de l’Ajuntament
Durant el mes de març es completava la instal·lació de la nova teulada de 
l’edifici de l’Ajuntament d’Olèrdola, una de les intervencions més visibles de 
les que s’inclouen en les obres de reforma de l’edifici consistorial. La nova 
teulada substitueix l’antiga coberta de fibrociment, després de realitzar-se el 
complex procediment que marca la normativa per a la retirada del material.

Tal i com ha detallat Anna Rovira, arquitecte municipal, la reforma era ne-
cessària perquè l’edifici havia quedat obsolet “per espais, instal·lacions i 
condicions ambientals”. En un primer moment es va poder detectar l’estat 
de l’estructura i això va comportar l’adaptació del projecte, incorporant la 
construcció d’un altell nou. El propòsit global de l’obra és el de disposar 
d’una casa consistorial “amb una millor distribució que permeti una millor 
atenció a la ciutadania”. En la planta baixa, la principal novetat és que hi 
haurà el saló de sessions. 

A més de la coberta nova, Rovira assenyala que ja s’han realitzat treballs 
estructurals, la nova planta, les escales i s’està acabant el revestiment de les 
façanes. Ara s’està treballant en les instal·lacions i falta per fer el tram final 
de les obres, incloent els acabats, els paviments i els tancaments per a fer 
uns espais de treball i d’atenció “molt transparents”.

Si no hi ha imprevistos, es preveu finalitzar les obres a finals d’aquest estiu, 
durant el mes de setembre. A causa de les obres, els serveis municipals que 

El portaveu del govern municipal de l’Ajuntament d’Olèrdola, Jordi Catasús, ha anunciat que aquest any es convocaria un procés 
participatiu amb el propòsit de definir els usos d’un nou local social a Daltmar. Catasús recordava que Daltmar és el segon nucli en 
nombre de població d’Olèrdola i no disposa d’un local social municipal. El govern municipal posa l’accent en què l’equipament és 
un “espai llargament reivindicat”.

Jordi Catasús precisava que el procés participatiu ha d’estar fet abans d’acabar l’any, amb l’objectiu d’establir les característiques 
d’aquest nou equipament al servei de la ciutadania. Un dels propòsits d’aquest nou espai ha de ser “dinamitzar la vida” de Daltmar, 
tal i com resumia Catasús.

es prestaven des de la seu consistorial es van traslladar temporalment al 
Centre Cívic La Xarxa de Moja. El retorn a l’edifici consistorial es preveu que 
es pugui fer abans d’acabar aquest 2021. 

Les obres de reforma de l’edifici de l’Ajuntament d’Olèrdola suposen una 
inversió de prop de 620.000€. La pràctica totalitat d’aquesta quantitat eco-
nòmica es finança gràcies a aportacions de la Diputació de Barcelona.

Finalitzen les obres del camí de vianants que uneix Sant Pere Molanta i el barri Ferran
Durant els darrers dies de març finalitzaven els treballs de construcció del 
camí de vianants que uneix el poble de Sant Pere Molanta amb el barri 
Ferran. L’actuació ha resolt la necessitat d’oferir un recorregut a peu segur 
entre els dos nuclis, atès que fins ara el camí asfaltat que els connecta no 
disposava de cap espai reservat als vianants i això obligava a caminar pel 
lateral de la calçada.

El passeig per a vianants dona continuïtat a la vorera del carrer Sant Roc fins 
arribar a les primeres cases de Ferran. El portaveu del govern municipal, Jor-
di Catasús, resumia que era una obra “esperada i necessària, per seguretat” 
i afegia que és una actuació molt similar a la que es preveu realitzar entre el 
cementiri i el Celler Cooperatiu de Moja.

Des del govern municipal s’ha indicat que “es té en ment” donar continuïtat 
a aquest itinerari per poder arribar amb seguretat a peu fins el polígon de 
Sant Pere Molanta.

Les obres de construcció del passeig de vianants entre Sant Pere Molanta i 
el barri Ferran han suposat una inversió de 129.000€, incloent el soterra-
ment de la línia elèctrica. Els treballs han comptat amb el finançament de la 
Diputació de Barcelona.

Olèrdola té inventariats 346 Béns Culturals
En el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola d’aquest mes d’abril, Pere Sadurní, re-
gidor de patrimoni, va donar a conèixer que la Diputació de Barcelona havia 
finalitzat la revisió del Mapa del Patrimoni Cultural d’Olèrdola. El treball es 
realitzava després que la Regidoria de Patrimoni sol·licités l´octubre del 2019 
a la Diputació la revisió d´aquest Mapa per incorporar nous elements patri-
monials. 

Olèrdola va ser dels primers municipis de la demarcació que van disposar 
de Mapa del Patrimoni Cultural. Després de fer-se la revisió, la xifra de Béns 
Culturals  inventariats s’ha gairebé triplicat, passant de 123 a tenir-ne els 346 
que es detallen en aquesta revisió. Des de l’Ajuntament s’ha acompanyat la 
tasca que ha realitzat l’encarregada de revisar el Mapa de Patrimoni, Marta 
Lloret, molt coneguda també per la seva actuació a les xarxes socials com a 
“caçadora de masies”. En aquesta tasca de revisió, també s’ha disposat del 
treball dels agents rurals.
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Aposta per camuflar els contenidors de les àrees d’emergència
L’Ajuntament d’Olèrdola convo-
cava un procés de participació 
per triar el destí de la partida 
de 80.000€ corresponents als 
pressupostos participatius de 
2019. Recordem que aquest 
va ser un procés que va que-
dar aturat en convocar-se les 
eleccions municipals de fa dos 
anys i es va reprendre aquest 
2021. Després de les votacions, 
el projecte que ha comptat amb 
més suports ha estat el del ca-
muflatge de les àrees d’emer-
gència de contenidors, amb el 
33% dels vots emesos; seguit 
de la construcció d’un pipi can 
gran, amb el 25% de suports. 
El tercer projecte que rebia més 
suports era el de recuperació 
d’espais naturals i la seva me-
mòria històrica, amb el 17% 
dels vots.

En aquesta votació hi han par-
ticipat 92 persones, un 2,85% 
de la població d’Olèrdola major 
de 16 anys. 

Aquest era el primer procés 
de participació ciutadana que 

El procés de participació ciutadana s’ha canalitzat a través de la Plataforma Decidim. 

El Parc d’Olèrdola renova el distintiu Compromís Biosphere
El Parc d’Olèrdola ha renovat la certificació del 
Compromís Biosphere aquest març, per tercer any. 
El distintiu internacional certifica l’aposta per la 
qualitat i sostenibilitat turística del parc,  basada 
en els disset Objectius de desenvolupament soste-
nible (ODS). 

Per a renovar la certificació, de manera conjunta 
amb el Parc del Garraf,  s’han assenyalat com a ac-
cions de millora tres propostes. La primera és rea-
litzar un cartell explicatiu sobre l’autosuficiència de 
l’edifici de la Pleta, oficina del Parc del Garraf. En 
segon lloc, crear més itineraris periurbans saluda-
bles en els municipis. I la tercera proposta suposarà 
millorar la senyalització del parc amb pintura (en 
lloc de pals de fusta) amb el corresponent estalvi 
econòmic.

l’Ajuntament canalitzava a través de la plataforma Decidim, una web 
creada amb el suport de la Diputació de Barcelona i que ofereix garanti-
es de seguretat tant per l’administració com per la ciutadania, tal i com 
resumia Jordi Catasús, regidor d’atenció ciutadana. 

La Comissió de Seguiment, que reuneix a tots els grups municipals, 
ha fet una valoració positiva, tot assenyalant que els reptes són ara 
ampliar la participació amb més difusió i evitar algunes errades infor-
màtiques.
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Inspeccions per poder tenir gossos po-
tencialment perillosos
Els guàrdies municipals 
d’Olèrdola han comen-
çat a realitzar inspecci-
ons per comprovar que 
les persones sol·licitants 
de llicència per tenir un 
gos potencialment pe-
rillós reuneixen tots els 
requisits que estableix la 
normativa. Això compor-
ta la comprovació que 
l’habitatge on viu l’ani-

S’inicien els treballs de senyalització 
horitzontal

A partir d’aquest mes d’abril l’Ajuntament d’Olèrdola inicia una ambi-
ciosa actuació de millora en l’espai públic del municipi. Es tracta d’un 
programa d’inversions per senyalitzar el conjunt del municipi que ha de 
comportar la millora “de la seguretat, la mobilitat i la circulació”, tal i 
com resumia l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez. Les actuacions han 
començat pel poble de Moja.

Ramírez recordava que les actuacions s’inclouen en un contracte que 
va iniciar la seva licitació a finals de l’any passat, de manera paral·lela i 
amb un lot diferenciat al contracte de millora dels flonjalls que suposa 
l’arranjament de l’asfaltat en les vies de competència municipal. L’alcal-
de també indicava que les actuacions de millora de la senyalització  que 
ara es posen en pràctica estan basades en el Pla de Mobilitat que va 
elaborar la Diputació de Barcelona.

Actuacions destacades al polígon de Sant Pere 

El cap dels guàrdies municipals d’Olèrdola, Josep Miquel Escofet, con-
firmava que una de les actuacions més rellevants que es preveu fer dins 
d’aquests treballs de senyalització horitzontal es planifica al polígon 
de Sant Pere Molanta. Escofet anunciava que es reformularien alguns 
sentits de direccions en la façana comercial que dona a la nacional 340 
i es marcarà l’aparcament.

En els propers dies l’Ajuntament preveu convocar una reunió amb els 
propietaris del polígon per tractar aquesta regulació de l’estacionament 
i les mesures que concreten aquest programa de senyalització. 

L’alcalde subratllava que el propòsit és el de potenciar el caràcter co-
mercial de la façana del polígon de Sant Pere Molanta “donant un aire 
de zona comercial”, tot procurant que la circulació tingui fluïdesa.

Accessibilitat i senyalització a tot el municipi

Ramírez recordava que les actuacions de senyalització que ara s’execu-
taran s’afegeixen a altres intervencions que estan en marxa al polígon, 
com la millora i embelliment dels accessos. L’alcalde també recorda que 
des de l’Ajuntament s’actua en la millora d’accessibilitats per potenciar 
el comerç local als diferents nuclis del conjunt del municipi.

Tal i com fa notar l’alcalde, aquestes actuacions de senyalització am-
plien el treball permanent en aquest àmbit que, des de fa quatre anys, 
es fa a Olèrdola amb un contracte de manteniment de senyalització que 
comporta treballar arreu del municipi.

La senyalització horitzontal iniciada aquest abril es preveu realitzar-la al 
mes de juny i suposa una inversió de prop de 80.000€.

mal compleixi amb allò que estableix la llei de protecció dels animals 
i la pròpia ordenança municipal.

La tècnica de medi ambient de l’Ajuntament d’Olèrdola, Cristina 
Badell, recordava que per tenir la llicència administrativa el gos ha 
de disposar del seu xip d’identificació i estar censat a l’Ajuntament. 
Aquest tràmit d’inscripció en el cens és gratuït en el cas de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola. També cal presentar fotocòpia del DNI del propieta-
ri, haver superat un psicotècnic i signar una declaració jurada de no 
haver comès cap infracció. També es demana certificat d’antecedents 
penals i una assegurança de responsabilitat civil on hi consti el nom 
de l’animal, amb la seva data de naixement. 

Abans de concedir-se la llicència, els guàrdies municipals comproven 
que el lloc on viu l’animal compleixi amb els paràmetres tipificats 
en la normativa. Així, els guàrdies comproven que el gos estigui ben 
cuidat, alimentat i tingui aixopluc. També inspeccionen que les portes 
i els accessos a l’habitatge siguin resistents i alts perquè el gos no 
els pugui saltar.

El l’acta d’inspecció, els guàrdies municipals també comproven que hi 
hagi en l’exterior de l’habitatge un cartell que informi que hi ha un gos 
potencialment perillós. Un cop feta la inspecció, si es detecta que el 
propietari no reuneix algun dels requisits, es requereix que es corregeixi 
i després es comprova el seu compliment per a poder donar la llicència.

En els darrers mesos ha anat en augment la tinença de gossos poten-
cialment perillosos. Durant el 2020 s’han passat de 76 a 87 gossos 
d’aquesta tipologia registrats a Olèrdola, una xifra que representa el 
20% de les noves inscripcions de gossos al cens d’animals del muni-
cipi durant l’any passat.
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Diumenge  11 d’abril un 
centenar de persones 
participaven en la tercera 
trobada que organitza-
va el moviment Penedès 
Verd. Entre les nou del 
matí i fins la una del mig-
dia, persones de totes les 
edats netejaven de deixa-
lles la finca municipal de 

Neteja de la Muntanyeta

Es reprenen les classes de gimnàstica 
per a gent gran
Aquest mes d’abril s’ha reprès l’activitat de gimnàstica per a gent gran que 
organitzen els Casals d’Avis de Moja i de Sant Pere Molanta. Seguint la norma-
tiva de prevenció de la COVID-19, les sessions es realitzen a l’aire lliure mante-
nint-se entre els participants les distàncies de seguretat.

A Moja les classes es fan a la plaça Olèrdola, els dilluns i els dimecres, en horari 
d’11 a 12. A Sant Pere Molanta, les sessions es realitzen al camp de futbol els 
dimarts i divendres, en horari de 10:30 a 11:30 h.
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Un dels membres de Penedès Verd, Eduard Rovira, explicava que la 
trobada havia acabat sent tot un èxit malgrat el condicionant que 
suposava que la previsió meteorològica anunciés pluges. Per fer 
possible aquesta activitat, es va comptar amb la col·laboració del Centre 
Excursionista del Penedès, així com de les ADF La Carrerada i Rossend 
Montané d’Olèrdola. Entre les deixalles recollides a la Muntanyeta, s’hi 
van trobar restes de sofàs, 8 rodes de cotxes, televisors, una nevera, un 
vàter, una pica o un tòner d’impressora. En total es van omplir fins a 23 
big bags de 1.000 litres de capacitat.

L’Ajuntament d’Olèrdola expressa el seu agraïment a Penedès Verd, 
voluntaris d’entitats col·laboradores i veïns implicats.

Es condicionen les fonts del 
Parc d’Olèrdola

El servei de manteniment de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació ha 
netejat l’entorn, desbrossant i traient deixalles, de les fonts de Fontanilles, 
de l’Alba i de l’Avellaner, situades al Parc d’Olèrdola. Les tres formen part 
de l’itinerari “Ruta de les fonts i els forns” del Parc d’Olèrdola, que té 
l’inici al Conjunt monumental d’Olèrdola.

Al Parc d’Olèrdola es realitza un seguiment de forma continuada dels 
punts d’aigua per conèixer l’estat de les poblacions de les diferents 
espècies d’amfibis i poder detectar possibles canvis i tendències a llarg 
termini. Aquestes fonts són punts d’aigua temporals, ja que no sempre 
porten aigua, però són de vital importància per a la fauna i la flora del 
Parc. No només serveixen d’abeuradors per a la fauna silvestre, sinó que 
també són indispensables per a la reproducció dels amfibis.

Olèrdola és escenari de la nova novel·la de Juan Francisco Ferrándiz
El reconegut escriptor Juan Francisco Ferrándiz ha ambientat a Olèrdola part de l’acció de la seva 
nova novel·la, “El judici de l’aigua”. Aquesta novel·la històrica deu el seu nom a un impactant suc-
cés que marca tota l’acció. I és que Ferrándiz ens fa viatjar a un matí de 1170, quan un judici cruel 
determina els destins de dues famílies enfrontades per l’avarícia i els usos feudals. Segons dicta la 
tradició, els primogènits de les dues cases, de pocs mesos d’edat, han de ser submergits en aigua 
gelada. El nadó que s’enfonsi serà l’escollit de Déu, i això donarà la raó a la seva família. En una 
entrevista a Canal 20-Ràdio Olèrdola, Juan Franscico Ferrándiz explica que necessitava “un lloc real 
i espectacular” per a representar aquest judici de l’aigua. Recordant una visita turística realitzada 
a Olèrdola feia anys, va decidir situar aquesta potent imatge de la novel·la en l’escenari real de la 
cisterna romana del conjunt monumental. 

El llibre ha estat editat en català per Rosa dels Vents i per l’editorial Grijalbo en castellà. Juan Fran-
cisco Ferrándiz és un advocat de Cocentaina que des del 2012 s’ha anat guanyant un lloc reconegut 
en l’àmbit literari. “La terra maleïda”, la seva anterior novel·la, va ser traduïda a onze idiomes i va 
ser el cinquè llibre més venut de ficció en castellà durant el Sant Jordi de 2018.

Que Olèrdola aparegui en el llibre d’un autor amb milers de lectors suposa una gran promoció pel 
municipi. El mateix Juan Francisco Ferrándiz assenyala que “cal anar a Olèrdola” i destaca que conèi-
xer Olèrdola és “imprescindible” per conèixer la història medieval de Catalunya.


